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Houd uw ogen slechts drie dagen lang geblinddoekt,
en dan zult gij bemerken
dat het licht van de zon hen pijn doet.
Houd uzelf slechts drie uur lang van God verwijderd,
en gij zult bemerken
dat het pijnlijk is Zijn Licht weer te zien .
Gij vraagt mij:
hoe lang duurt uw gebed? ...
Onophoudelijk bewierook ik mijn geloof met gebed,
opdat de geuren der wereld het niet verblinden.
+ H. Nikolaï Velimirovitch (1880-1956)
in: Gebeden bij het Meer, 40

De heilige Nikolaï Velimirovitch was een Servische bisschop van onze tijd (1880-1956). In A.D.2003 werd hij door de Servisch
Orthodoxe Kerk opgenomen in de canon der heiligen. Het citaat aan de ommezijde komt uit een werk getiteld “Gebeden bij het
Meer”, dat hij schreef in een periode van ballingschap. In dit werk spreekt hij dan weer tot zijn eigen ziel, dan weer antwoordt zijn
ziel op de woorden en gedachten van de wereld, en op de vertwijfeling der mensen die hij in zijn veelbewogen leven ontmoet had;
dan weer richt hij zich tot God, in een onophoudelijk verlangen naar de heerlijkheid van Diens goddelijke genade.

Bron voor de tekst aan de ommezijde:
“Prayers by the Lake, by Bishop Nikolai Velimirovich” (p.71),
Engelse vertaling: Rt. Rev. Archimandrite Todor Mika, S.T.M. & Very Rev. Dr. Stevan Scott,
Vol.5 (ed. 2010), in de serie: “A Treasury of Serbian Orthodox Spirituality”.
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+ Abba Hesychius

Een uitspraak van Abba Hesychius, uit de woorden van de Woestijnvaders
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